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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ 16-31/10/2018 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

Ζ καθξννηθνλνκηθή εηθόλα ηεο Αηγύπηνπ – Δθηηκήζεηο (Οθηώβξηνο 2018) 

χκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηεο Capital Economics αλακέλεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο Αηγχπηνπ ζα αλέιζεη ζην 5,5-6% κεηαμχ 2018-2020, απφ 5% ην 2017, 

θαζψο εθηηκά φηη ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ πεξίπνπ 

ζην 10% έσο ην 2019 θαη ζην 7,5% απφ ην ηξέρνλ 14%, νδεγψληαο ζε πεξηθνπέο ησλ 

επηηνθίσλ θαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. Ζ αηγππηηαθή ιίξα 

αλακέλεηαη λα ππνηηκεζεί ειαθξψο ζην EGP20 αλά δνιάξην κέρξη ην 2020, γηα λα 

δηαηεξεζνχλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Αηγχπηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ε πνξεία ηζρπξήο 

αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ, ε νπνία ζα ζπκβάιεη, καδί κε ηελ αλάθακςε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηηο λέεο απνδφζεηο απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. 

Πηζαλνινγείηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζα ζπλερίζεη ηνλ θχθιν ραιάξσζεο θαη ηα 

επηηφθηα ζα κεησζνχλ θαηά 550bp κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019. Ζ ραιαξφηεξε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζα εληζρχζεη ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηηο επελδχζεηο " 

Σν ζπλνιηθφ εγρψξην ρξένο ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 17% πεξίπνπ επί εηήζηαο 

βάζεο, θζάλνληαο ζηα EGP3.695 ηξηζεθαηνκκχξηα ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 2018, ζε 

ζχγθξηζε κε EGP3.161 ηξηζεθαηνκκχξηα ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε ζηα 92,64 δηζ. Γνιάξηα ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 

2018, ζε ζχγθξηζε κε 79,03 δηζ. Γνιάξηα ην πξνεγνχκελν έηνο, κε εηήζηα άλνδν 

17,2%. Σν εμσηεξηθφ ρξένο αληηπξνζψπεπε ην 37% ηνπ ΑΔΠ ζηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 

2018, κε ην κέζν εμσηεξηθφ ρξένο αλά θάηνηθν λα αλέξρεηαη ζε USD883,9. Ζ 

Αίγππηνο έρεη ζέζεη ην αλψηαην φξην δαλεηζκνχ ηεο ζε USD16.733 δηζεθαηνκκχξηα 

γηα ην 2018/19. Θα εμνθιήζεη USD10, 51 δηζεθαηνκκχξηα εμσηεξηθνχ ρξένπο ην 

νηθνλνκηθφ έηνο  2018/19, παξάιιεια κε εηήζηα αχμεζε USD6,223 δηζ ζην 

εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο 

Οη εμαγσγέο εθηφο πεηξειαίνπ απμήζεθαλ θαηά 7% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

ελλέα κελψλ ηνπ 2018 θαη έθζαζαλ ηα 16,605 δηζ. Γνιάξηα, έλαληη 15,514 δηζ. 

Γνιαξίσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Ζ νηθνλνκηθή νκάδα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ελέθξηλε ηε ζχζηαζε λένπ 

αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ θηλδχλσλ πνπ ππέζηεζαλ 

αηγππηηαθέο εηαηξείεο νη νπνίεο επελδχνπλ ζηελ Αθξηθή. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγφ 

Δπελδχζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, Sahar Nasr, ην ηακείν αλακέλεηαη λα 

ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξνπο Αηγχπηηνπο επηρεηξεκαηίεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε φιε 

ηελ ήπεηξν. 

Σν αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ Γεκνζίνπ θαη ησλ νκνιόγσλ 

Γεκνζίνπ ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2018 έθζαζε ηα 2 ηξηο EGP 

Σα αλεμφθιεηα ππφινηπα νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ (T-Bonds) θαη Δληφθσλ 

Γξακκαηίσλ (T-Bills) πνπ νθείιεη ε θπβέξλεζε, ππνινγίζηεθαλ ζην επίπεδν  ησλ 
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EGP 2.006 ηξηζ. ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2018, ζχκθσλα κε αλαθνξέο ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αηγχπηνπ (CBE) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. χκθσλα κε ηελ 

CBE, ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ έθηαζαλ ηα 1.305 ηξηο. EGP 

ζηα ηέιε επηεκβξίνπ. Οη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί έρνπλ πεξηφδνπο σξίκαλζεο κεηαμχ 

91 θαη 364 εκεξψλ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζηελ πξάμε κεηαμχ 357 θαη 364 εκεξψλ. 

Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνθάιπςε φηη ηα ππφινηπα ησλ νκνιφγσλ 

θαηέγξαςαλ χςνο 700.599 δηζ. EGP ζην ηέινο επηεκβξίνπ. Σα επηηφθηα ησλ ελ 

ιφγσ νκνιφγσλ θπκαίλνληαη απφ 11,4% έσο 18,75%, κε κέζν φξν 14,905%. 

Σα νκφινγα απηά πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2005 έσο 

ηηο 7 Απγνχζηνπ 2018. Πεξίπνπ 17,4 δηζ. EGP απηψλ ησλ νκνινγηψλ εμνθιήζεθαλ 

ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2018, ελψ ην ππφινηπν ζα θαηαβιεζεί κεηαμχ 8 Ννεκβξίνπ 2018 

θαη 8 Μαΐνπ 2028. 

Δθηφο απφ ηα νκφινγα ζε ηνπηθφ λφκηζκα, πξνζθέξζεθαλ επηπιένλ δηεζλή νκφινγα 

αμίαο 18 δηζ. Γνι. Απηά ηα νκφινγα έρνπλ πνπ πξνζεζκίεο ιήμεο 1-30 εηψλ, πξέπεη 

λα εμνθιεζνχλ κεηαμχ 10 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη 21 Φεβξνπαξίνπ 2048, κε επηηφθην 

κεηαμχ 4,622 θαη 8,5% θαη θαηά κέζν φξν 4,726%. 

Δμάιινπ, ζηηο 16 Απξηιίνπ 2018 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνζέθεξε άιια δηεζλή 

νκφινγα χςνπο 2 δηζ. Δπξψ, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε δχν δφζεηο: Ζ πξψηε απφ 1 

δηζ. Δπξψ πξνζθέξζεθε κε απφδνζε 4,75%, νθεηιφκελε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2026, ελψ 

ε δεχηεξε δφζε απφ επίζεο 1 δηζ. Δπξψ θέξεη επηηφθην χςνπο 5.625% θαη ιήγεη ζηηο 

16 Απξηιίνπ 2030. 

Σελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, ε CBE ζεκείσζε φηη ην εγρψξην ρξένο αλήιζε ζηα 3,694 

ηξηζ. EGP ζην ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2018, ζε ζχγθξηζε κε EGP 3,536ηξηο. ζην ηέινο 

Μαξηίνπ 2018, απμεκέλν θαηά 158,4δηζ EGP. 

Οη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά ζεσξνχληαη νη κεγαιχηεξνη 

επελδπηέο ζε νκφινγα θαη γξακκάηηα δεκνζίνπ, ηα νπνία ε θπβέξλεζε εθδίδεη ζε 

ηαθηηθή βάζε γηα λα θαιχςεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηνπ θξάηνπο. 

Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνπηθφ νηθνλνκηθφ Σχπν αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα έληνθα γξακκάηηα θαη 

νκφινγα T, αμίαο 498,75δηζ EGP, απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2018. 

Πεξηιακβάλνληαη νκφινγα T αμίαο 481 δηζ EGP θαη έληνθα γξακκάηηα αμίαο 

17,75δηζ.EGP αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε ηελ CBE, ην θαζαξφ εγρψξην δεκφζην ρξένο απμήζεθε απφ 2,9 ηξηζ. 

EGP ζην ηέινο Μαξηίνπ 2018 ζε 3,12 ηξηζ. EGP ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 2018.Σν θαζαξφ 

ρξένο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απμήζεθε επίζεο ζηα 317,6 δηζ. EGP ζην 

ηέινο Ηνπλίνπ, ζε ζχγθξηζε κε 287,3 δηζ. EGP ζην ηέινο Μαξηίνπ, ελψ ην θαζαξφ 

ρξένο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ έθζαζε ηα 473,02 δηζ. EGP θαη ηα 

εζσηεξηθά ρξέε κεηαμχ θξαηηθψλ θνξέσλ EGP 216.03δηζ. 
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Ο όγθνο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ ηεο Αηγύπηνπ αλήιζε ζε 67,63 δηζ. δνιάξηα ζην 

ελλεάκελν Ηαλ.-επη.2018 

Ο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2018 έθζαζε ηα 67,63 δηζ. Γνιάξηα, απφ 59,82 δηζ. Γνιάξηα θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηνη κε αχμεζε 13%, ζχκθσλα κε έθζεζε 

πνπ δεκνζηεχζεθε ηελ Κπξηαθή απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ Δηζαγσγψλ θαη 

Δμαγσγψλ (GOEIC). Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ηεο 

Αηγχπηνπ θαηά ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζε 16,605 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε κε 15,514 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηνη αχμεζε 11%. 

Καηά ηελ έθζεζε, νη εμαγσγέο θαηά ην επηέκβξην ηνπ 2018 απμήζεθαλ θαηά 20%, 

θζάλνληαο ζηα $1,933 δηζ. ζε ζχγθξηζε κε $1,613 δηζ. ηνλ ίδην κήλα πέξπζη. 

Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ πηψζε 13% θαηαγξάθνληαο $4,206 δηζ. έλαληη 

$4,860 δηζ. ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. 

Όπσο, πξνθχπηεη, νη ρψξεο ηνπ πλδέζκνπ ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ αλαιακβάλνπλ ην 

πξνβάδηζκα γηα εηζαγσγέο απφ ηελ Αίγππην κε $6,735 δηζ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2018, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηα $5,528 δηζ. Καηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν ε Αίγππηνο εμήγαγε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  πξντφληα αμίαο 

$1,185 δηζ., ελψ ζηηο κε αξαβηθέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο $1,123 δηζ. 

Όζνλ αθνξά ηηο πην ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο αγνξέο γηα ηε Αίγππην θαηά ηνπο σο άλσ 

ελλέα κήλεο, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη ηα ΖΑΔ ήξζαλ ζηελ θνξπθή κε $ 1.576 δηζ, 

αθνινπζνχκελα απφ ηελ Σνπξθία κε $ 1.49 δηζ, ελψ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήξζαλ 

ζηελ ηξίηε ζέζε κε $ 1.185 δηζ. Ζ Ηηαιία βξέζεθε ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε εμαγσγέο 

ίζεο κε $1,17 δηζ., αθνινπζνχκελε απφ ηε ανπδηθή Αξαβία κε $1,05 δηζ. 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο, νη εμαγσγέο ιηπαζκάησλ θαη ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο ζηελ Αίγππην ήηαλ πξσηνπφξνο κε αχμεζε 25,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ίδηα πεξίνδν πέξπζη. Ο ελ ιφγσ ηνκέαο εμήγαγε πξντφληα αμίαο $3.998 δηζ. θαηά ηνπο 

πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2018 ζε ζχγθξηζε κε $3.179 δηζ ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2017. 

Οη εμαγσγέο εηδψλ ρεηξνηερλίαο απμήζεθαλ επίζεο θαηά 10% ζηα $158 εθαη.  ην 

2018 ζε ζχγθξηζε κε $144 εθαη. ην 2017. Σέινο, νη εμαγσγέο έηνηκσλ ελδπκάησλ 

ζεκείσζαλ αχμεζε 9,2%, θζάλνληαο ηα $1,174 δηζ. ην 2018, απφ $1,075 δηζ. ηελ ίδηα 

πεξίνδν πέξπζη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε. 

Σν εκπόξην ηεο Αηγύπηνπ κε ηνλ θόζκν θαηαγξάθεη $ 88,93δηο ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2017/18 

Σν κέγεζνο ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ άιισλ ρσξψλ 

θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο (FY) 2017/18 αλήιζε ζε 88,930 δηζ. δνιάξηα, ζχκθσλα κε 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE). Οη αηγππηηαθέο εηζαγσγέο θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή αλήιζαλ ζε 63,103 δηζ. Γνιάξηα, ελψ νη εμαγσγέο έθζαζαλ ηα 25,827 

δηζ. Γνιάξηα. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ 14 πην 
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ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ αλήιζε ζε 52,131 δηζ. Γνιάξηα. Οη εμαγσγέο πξνο 

ηηο ρψξεο απηέο αλήιζαλ ζε 16,343 δηζ. Γνιάξηα, ελψ νη εηζαγσγέο αλήιζαλ ζε 

35,787 δηζ. Γνιάξηα. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θνξπθή 

ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ, κε φγθν ζπλαιιαγψλ αμίαο 

5,822 δηζ. Γνι., (χςνο εηζαγσγψλ 3,331 δηζ. Γνι. θαη εμαγσγψλ 2,512 δηζ. Γνι). Ζ 

Κίλα θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε κε φγθν ζπλαιιαγψλ πνπ αλήιζε ζε 5.7863 δηζ. 

Γνιάξηα (χςνο εηζαγσγψλ 5,4062 δηζ. Γνι. θαη εμαγσγψλ κφιηο 380,1 εθαη. Γνι.), 

ελψ νη ΖΠΑ θαηαηάρζεθαλ ζηελ ηξίηε ζέζε κε φγθν ζπλαιιαγψλ χςνπο 5,0213 δηζ. 

Γνιαξίσλ, (εηζαγσγέο 2,9406 δηζ. Γνι. θαη εμαγσγέο 2,0807 δηζ. Γνι). Αθνινχζεζε 

ε ανπδηθή Αξαβία κε φγθν ζπλαιιαγψλ χςνπο 4,6246 δηζ. δνι, (εηζαγσγέο 3,5887 

δηζ. Γνι. θαη εμαγσγέο 1,0359 δηζ. Γνι.) 

Όζνλ αθνξά ηελ Ηηαιία, ε νπνία θαηέιαβε ηελ πέκπηε ζέζε, ε εκπνξηθή αληαιιαγή 

ήηαλ ππέξ ηεο Αηγχπηνπ κε ζπλνιηθφ φγθν ζπλαιιαγψλ χςνπο 4.5096 δηζ. Γνιαξίσλ 

(χςνο εηζαγσγψλ 1,921 δηζ. Γνι. θαη εμαγσγψλ 2,886 δηζ. Γνι.). Οη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο ην 2017/18 αλήιζαλ ζε 3,988 

δηζ. Γνι., (χςνο εηζαγσγψλ 2,963 δηζ. Γνι. θαη εμαγσγψλ 1,0205 δηζ. Γνι.), ελψ νη 

ζπλαιιαγέο κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλήιζαλ ζε 3.8543 δηζ. Γνι., (χςνο εηζαγσγψλ 

2.132 δηζ. δνι. θαη εμαγσγψλ 1.722 δηο. δνι. αληίζηνηρα). 

Δπηπιένλ, ε CBE δήισζε φηη νη δηκεξείο ζπλαιιαγέο κε ηε Ρσζία έθηαζαλ ηα 3,4299 

δηζ. Γνιάξηα, (εηζαγσγέο $3,1707 δηζ. θαη εμαγσγέο $259,2 εθαη.), ελψ ην κέγεζνο 

ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Σνπξθίαο αλήιζε ζε $3,0723 δηζ., 

(εηζαγσγέο $1,937 δηζ. έλαληη εμαγσγψλ $1,1353 δηζ.). 

Ζ Διβεηία θαηέιαβε ηε 10ε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθψλ 

εηαίξσλ ηεο Αηγχπηνπ κε εκπνξηθέο αληαιιαγέο αμίαο $2.8842 δηζ δνιαξίσλ, 

(εηζαγσγέο $1.9692 δηζ θαη εμαγσγέο $915 εθαη.), αθνινπζνχκελε απφ ηε Γαιιία κε 

φγθν εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ $2.6368 δηζ (εηζαγσγέο $1.9928 δηζ θαη εμαγσγέο $644 

εθαη.) 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ CBE, ην εκπφξην κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Ηλδίαο ην 2017/18 

αλήιζε ζε $2,6288 δηζ., (εηζαγσγέο $1,4937 δηζ. θαη εμαγσγέο $1,1351 δηζ.), ελψ ε 

Ηζπαλία αθνινχζεζε κε φγθν ζπλαιιαγψλ 2 δηζ. Γνιαξίσλ (εηζαγσγέο $1,2042 δηζ. 

θαη εμαγσγέο $796,4 εθαη.). Ζ ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε ζηε ιίζηα ησλ 14 ρσξψλ 

είλαη ε Βξαδηιία. Ζ CBE δήισζε φηη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε 

ιαηηλνακεξηθαληθή ρψξα έθηαζαλ ηα $1,877 δηζ.  (εηζαγσγέο $1,7582 δηζ. θαη 

εμαγσγέο $118,8 εθαη.). 

Ζ CBE δελ νλφκαζε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ωζηφζν, ζπιινγηθά ε αμία ησλ εκπνξηθψλ 

αληαιιαγψλ κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Αηγχπηνπ έθζαζε ηα $36,7982 δηζ, κε εηζαγσγέο 

$27,3151 δηζ θαη εμαγσγέο $9,4831 δηζ. 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Αίγππηνο: Οηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε ελάληηα ζηηο δηεζλείο απνδόζεηο – Αλάιπζε 

Αξθεηνί νηθνλνκηθνί εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνί επηζήκαλαλ πξφζθαηα φηη νη 

αληίμνεο παγθφζκηεο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο πεξηζζφηεξν δπζρεξείο, ελψ ε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σνπξθία θαη ε Αξγεληηλή έρνπλ θαηαζηεί ε επηηνκή ηεο 

ηξέρνπζαο παγθφζκηαο θξίζεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, καζηηδφκελεο απφ ηνλ 

πιεζσξηζκφ (ζηελ Σνπξθία είλαη ζήκεξα γχξσ ζην 100%, ελψ ε Αξγεληηλή είλαη 

πεξίπνπ ζην 35%), ην ππνηηκεηηθφ λφκηζκα, ην ππεξβνιηθφ ρξένο ζε μέλν λφκηζκα 

θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ε Αίγππηνο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε πνιιαπιέο 

πξνθιήζεηο. 

Ζ θα Yasmine Abdel-Razek, επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ EGBank 

ζην Κάηξν, ζε νκηιία ηεο ζε ζεκηλάξην κε ζέκα "Πξφζθαηεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή ηεο Αηγχπηνπ", πνπ 

δηνξγάλσζε ζην Αηγχπηην Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ (ECES), αλαθέξζεθε ζηηο 

δχν ρψξεο σο παξαδείγκαηα γηα ην ηη δελ πξέπεη λα θάλεη ε Αίγππηνο αλ δελ ζέιεη λα 

ζπλαληήζεη ηε κνίξα ηνπο. Καηά ηελ ελ ιφγσ, κηα αλεζπρεηηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο 

Αηγχπηνπ θαη απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ είλαη ην πςειφ εγρψξην θαη εμσηεξηθφ ρξένο. 

Σν αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζε ζε 88 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ην Μάξηην, ζχκθσλα κε ην κεληαίν δειηίν ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ην δηπιάζην ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ην 2014. Σν αθαζάξηζην ελνπνηεκέλν δεκφζην 

ρξένο ην Μάξηην ηνπ 2017 ήηαλ LE3,2 ηξηζεθαηνκκχξηα ή 91% ηνπ ΑΔΠ. Ζ θα 

Abdel-Razek επεζήκαλε κε ιχπε ηεο ην απμεκέλν επίπεδν ηνπ ρξένπο "εηδηθά ζην 

κηθξφηεξν ηέινο ηεο θακπχιεο πνπ είλαη κάιινλ αθξηβφ θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισην 

ζηνπο θηλδχλνπο αλαηξνπήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα 

δπζθνιεπηεί λα δαλεηζηεί γηα λα εμνθιήζεη ην ππάξρνλ ρξένο. 

Έλα άιιν κεηνλέθηεκα, φπσο δήισζε ε θα Abdel-Razek, είλαη ε απμαλφκελε 

εμάξηεζε απφ ην ρξένο ζε μέλν λφκηζκα, ρσξίο ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ 

απνζεκαηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. εκεησηένλ φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ αλέξρνληαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 44 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, 

ην πςειφηεξν επίπεδν ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα. Όηαλ ε Αίγππηνο άξρηζε λα 

δαλείδεηαη εμσηεξηθά, είπε, απηφ έγηλε γηα ζθνπνχο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά 

ηψξα δαλείζηεθε επαλεηιεκκέλα θαη κε ηα απμαλφκελα επηηφθηα ησλ ΖΠΑ θαη απηφ 

δελ ήηαλ θζελφ. Ωο γλσζηφλ, ζηα ηέιε επηεκβξίνπ, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ 

ΖΠΑ αχμεζε ηα επηηφθηα ησλ ΖΠΑ γηα φγδνε θνξά απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζε 

πνζνζηφ έσο θαη 2,25%, πνπ δελ παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008. 

Σελ θα Abdel-Razek απαζρφιεζε επίζεο ην γεγνλφο φηη ηα έζνδα ζε μέλν λφκηζκα 

εμαξηψληαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ην παγθφζκην εκπφξην θαη ε 



6 
 

πεξηθεξεηαθή ζηαζεξφηεηα, θαη απηφ πξνθαιεί αλεζπρία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ρξένπο ηεο Αηγχπηνπ. 

Σέινο, ηφληζε ηελ αλάγθε γηα κηα βηνκεραληθή θαη θαηαζθεπαζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. "Ζ θπβέξλεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κελ θηλεηήξηα δχλακε 

αλάπηπμεο, αιιά φρη ηελ θχξηα, εηδηθά κε ηα επίπεδα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

λα κεηψλνληαη παγθνζκίσο", αλέθεξε. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Mohamed Abu Basha, επηθεθαιήο καθξννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο ζηελ επελδπηηθή ηξάπεδα EFG-Hermes ζεκείσζε φηη νη παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο, ηδίσο ηα απμαλφκελα επηηφθηα θαη νη απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Οη 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο πξνζβιέπνπλ ζηε λνκηζκαηηθή ραιάξσζε θαη ζηηο πεξηθνπέο 

ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE), αιιά απηέο 

αλακέλεηαη λα αλαβιεζνχλ, αλέθεξε, επηζεκαίλνληαο φηη κεηά ηηο απμήζεηο ησλ 

επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ δελ πξέπεη λα αλακέλνπκε κείσζή 

ηνπο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2019. "Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επελδχζεηο ζα επεξεαζηνχλ, 

φπσο εμήγεζε, επεηδή νη επελδπηέο αλππνκνλνχλ λα κεησζνχλ ηα επηηφθηα. Σα 

πςειφηεξα επηηφθηα ζα επεξεάζνπλ επίζεο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, δηφηη ζα 

ζεκάλνπλ πςειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηελ θπβέξλεζε. Νσξίηεξα απηφ ην κήλα, 

ε CBE απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ηα επηηφθηα ζην 16,75% γηα θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο 

θαη 17,75% γηα νινλχθηηα δάλεηα. Ζ CBE κείσζε ηα επηηφθηα θαηά δχν πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο λσξίηεξα ην έηνο, αιιά έθηνηε ηα θξάηεζε ζε αλακνλή. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζα ζεκαίλεη δαπαλεξφηεξεο 

εηζαγσγέο θαπζίκσλ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο πεξηθνπέο ησλ 

επηδνηήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, ηφληζε ν θ. Abu Basha. Οη εηδηθνί πξνβιέπνπλ φηη ε 

θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζηε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ πξηλ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Μηα ηέηνηα θίλεζε, σζηφζν, ζα ελίζρπε ηνλ πιεζσξηζκφ, γεγνλφο πνπ ζα έδηλε ζηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) έλαλ αθφκε ιφγν λα δηαηεξήζεη πςειά 

επηηφθηα. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζπρλά απμάλνπλ ηα επηηφθηα γηα 

λα απνζαξξχλνπλ ηηο δαπάλεο σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε ην επηέκβξην ζε 16% ζε ζχγθξηζε κε 14% 

ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ζχκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία (CAPMAS). 

Αληίζηνηρα, ην κεληαίν επηηφθην απμήζεθε ζε 2,5% ην επηέκβξην απφ 1,8% ηνλ 

Αχγνπζην. 

Με απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε θπβέξλεζε πξέπεη λα εξγαζηεί εληαηηθά γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δήισζε ν θ. 

Abu Basha. Δμήγεζε φηη ελψ ηα επηηφθηα είλαη έλα ζηνηρείν ζην νπνίν ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο ζα κπνξνχζε λα δψζεη πξνζνρή, δελ είλαη εληνχηνηο ην θχξην θαη ε 

θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη ν θχξηνο δηεγεξηηθφο παξάγνληαο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζα 
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κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο 

ρξεηάδεηαη θνξνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ θαη ελζάξξπλζε ζηελ 

αλεπίζεκε (παξάιιειε) νηθνλνκία λα επηζεκνπνηεζεί, ηφληζε. Έλα ζαθέο ζρέδην γηα 

πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεην, φπσο ππήξμε ζρέδην καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο, επεζήκαλε. 

Σφληζε φηη νη μέλνη επελδπηέο βιέπνπλ ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία ζεηηθά ιφγσ ησλ 

επηηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη φηη είλαη θαζαξνί 

αγνξαζηέο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. "Πξέπεη λα έρνπκε ηελ ίδηα ζαθήλεηα ζηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία, ππνδεηθλχνληαο ηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο ε 

θπβέξλεζε ζέιεη λα ελζαξξχλεη θαη ηη θίλεηξα ζα δνζνχλ", πξφζζεζε. 

"Σα πξνβιήκαηά καο είλαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Πξέπεη λα έρνπκε πνιηηηθέο 

ζε επίπεδν ηνκέσλ γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία ", θαηά ηνλ 

Omar El-Shenety, δηεπζπληή ηνπ νκίινπ Multiples, κηαο εηαηξείαο ζπκβνχισλ 

επελδχζεσλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηη ζπκβαίλεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε θπβέξλεζε 

ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα επελδχζεηο ζε ΑΞΔ θαη 

ραξηνθπιαθίνπ, δήισζε. Ζ θπβέξλεζε αλέκελε πςειφηεξνπο αξηζκνχο, αιιά ιφγσ 

ησλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ δελ ππήξμαλ. "Δίκαζηε ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζε απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή θαη ζε παγθφζκην επίπεδν", δήισζε ν El-Shenety. 

Πξφζζεζε φηη ζην παξειζφλ νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ είραλ σο 

απνηέιεζκα πςειφηεξνπο ινγαξηαζκνχο γηα εηζαγσγέο, αιιά ηα απμεκέλα έζνδα γηα 

ηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ ζήκαηλαλ φηη είραλ πιενλάζκαηα απφ ηα νπνία ε Αίγππηνο είρε 

σθειεζεί κε ηε κνξθή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη απμεκέλσλ εκβαζκάησλ απφ 

Αηγχπηηνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ Κφιπν. Ωζηφζν, απηά ηα πξάγκαηα δελ πξφθεηηαη λα 

ζπκβνχλ ζήκεξα, δήισζε ν El-Shenety, επεηδή νη ρψξεο ηνπ Κφιπνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπο γηα εζληθνπνηήζεηο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα κηζζσζνχλ ιηγφηεξνη Αηγχπηηνη. 

Όινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αμία ηεο ιίξαο, δήισζε ν El-

Shenety, πξνζζέηνληαο φηη απηφ δελ ζα ήηαλ αξθεηά επέιηθην κέηξν γηα λα 

απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε CBE ζα πξέπεη λα επηηξέςεη 

ζηε ιίξα λα ππνηηκεζεί θαηά LE0.25 ζηαδηαθά θαη φρη λα πεξηκέλεη θαη λα ηελ 

ππνηηκήζεη θαηά έλα κεγάιν πνζφ, είπε, πξνζζέηνληαο φηη νη ππεχζπλνη γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα κάζνπλ φηη ε ηαρεία ιήςε κέηξσλ είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

"Γελ είλαη νη θαιχηεξεο ζηηγκέο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. Ωζηφζν, νη 

ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο αιιά ηηο αληηκεηψπηζαλ, ξηδηθά, θαηάθεξαλ λα 

ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο πην γξήγνξα ", δήισζε. χκθσλα κε ηνλ El-Shenety, νη 

παξάγνληεο πνπ ρξεηάδνληαη ηψξα είλαη "δηαθάλεηα πνιηηηθήο θαη επειημία πνιηηηθήο". 
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ην ίδην πλεχκα, ν Νηία Ννπξεληίλ, θαζεγεηήο νηθνλνκηθψλ ζην Ακεξηθαληθφ 

Παλεπηζηήκην ζην Κάηξν, δήισζε φηη ε Αίγππηνο δελ δηέζεηε έλα ζαθέο πιαίζην 

πνιηηηθήο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ θφζκν λα πξνβιέπνπλ ηη ζα θάλεη ε θπβέξλεζε 

ελφςεη κηαο θξίζεο. Αλαγλψξηζε φηη ε θπβέξλεζε είλαη ζε έλα ζθηρηφ ζεκείν κε πνιχ 

πεξηνξηζκέλν πεξηζψξην ειηγκψλ, δεδνκέλσλ ησλ πςειφηεξσλ επηηνθίσλ, ησλ 

πςειφηεξσλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο πςειφηεξεο παγθφζκηαο αμίαο δνιαξίνπ. 

Ωζηφζν, αλέθεξε φηη ελψ ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε, δελ 

επαξθεί γηα λα αλαπηπρζεί θαη ε Αίγππηνο ρξεηάδεηαη ηψξα δηαξζξσηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Καη’ απηφλ, νη επελδπηέο εμαθνινπζνχζαλ λα παξαπνλνχληαη γηα ην 

ίδην δηαρξνληθφ πξφβιεκα γξαθεηνθξαηίαο θαη εκπνδίσλ πξφζβαζεο (red tape), 

θαζψο θαη γηα αβεβαηφηεηεο ζηελ πνιηηηθή. 

$14.7 δηζ νη εμαγσγέο από ηηο Διεύζεξεο Εώλεο ην ελλεάκελν 2018 

Οη ειεχζεξεο δψλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ θαη Διεπζέξσλ 

Εσλψλ (GAFI), πξαγκαηνπνίεζαλ εμαγσγέο αμίαο 14,7 δηζ. Γνιαξίσλ απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018, ήηνη αχμεζε θαηά 1,1 δηζ. Γνιάξηα ζε 

ζρέζε κε πέξπζη, δήισζε ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο Sahar 

Nasr . Καηά ηε δηάξθεηα δήισζεο Σχπνπ ηελ Κπξηαθή 28/10, εμήγεζε φηη νη εμαγσγέο 

βαζηθψλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζε 8,3 δηζ. Γνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

ελλέα κελψλ ηνπ 2018, πξνζζέηνληαο φηη νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ έθζαζαλ ηα 6,4 δηζ. 

Γνιάξηα θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. 

Ζ θα Nasr πξφζζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο 

αλήιζε ζε 1.102 έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 898 ζηηο δεκφζηεο ειεχζεξεο δψλεο θαη 

204 ζε ηδησηηθέο ειεχζεξεο δψλεο. Σν ζπλνιηθφ θεθάιαην ησλ ελ ιφγσ έξγσλ αλήιζε 

ζε 11,4 δηζ. Γνιάξηα, επηπιένλ ησλ 2,15 δηζ. Γνιαξίσλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ", 

δήισζε ε Τπνπξγφο, ζεκεηψλνληαο φηη ηα έξγα απηά ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία 

200.000 ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, ε θα Nasr αλέθεξε φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ επελδχζεσλ, 

εκπνξίνπ, βηνκεραλίαο θαη νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλεη ηηο επελδπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

ειεχζεξεο δψλεο. Σν ππνπξγείν εξγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο γηα ηελ αλάπηπμε επηά 

ειεχζεξσλ δσλψλ, αλακέλνληαο πάλσ απφ 1.000 έξγα λα αλνίμνπλ ζε απηά, 

παξέρνληαο 120.000 ζέζεηο εξγαζίαο, απνθάιπςε ν ππνπξγφο, πξνζζέηνληαο, 

επηπιένλ, φηη ην ππνπξγείν εξγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο γηα ηε δεκηνπξγία 12 λέσλ 

επελδπηηθψλ δσλψλ ζηελ Αίγππην, πνπ αλακέλνληαη λα πεξηιάβνπλ πεξίπνπ 8.000 

έξγα θαη λα παξάζρνπλ 100.000 επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Πξηλ απφ αξθεηέο εκέξεο, 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο GAFI ελέθξηλε ζρέδηα θαλνληζκψλ γηα ην ζχζηεκα 

εξγαζίαο ζηηο ειεχζεξεο δψλεο θαη ηελ ίδξπζε ηξηψλ λέσλ ειεχζεξσλ δσλψλ.  

Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε 25 εθαηνκκύξηα θησρώλ Αηγππηίσλ γηα ηελ 

θαιύηεξε παξνρή ππεξεζηώλ 

H ππνπξγφο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θα. Ghada Wali δήισζε πξφζθαηα φηη ην 

ππνπξγείν έρεη δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ 25 εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ 
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ρακεινχ εηζνδήκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηελ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηηο νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο. Πξφζζεζε φηη ε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο ΜΚΟ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη ε κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο 

θησρέο νηθνγέλεηεο ζηελ Αίγππην. 

Ζ ππνπξγφο ζεκείσζε επίζεο φηη ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε λφκν πνπ πξνζηαηεχεη ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, επηζεκαίλνληαο φηη πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην πνιίηεο κε 

αλαπεξία έιαβαλ νηθνλνκηθή βνήζεηα ην 2018. 

ε πξφζθαην ζπλέδξην ε ππνπξγφο δήισζε φηη ην ππνπξγείν ηεο επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηελ παξνρή ελφο δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη αλάπηπμεο, 

επηζεκαίλνληαο φηη ην ππνπξγείν ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο γηα 

λα παξέρεη ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο 17 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ρξεκαηηθήο ζηήξημεο. 

Ζ Τπνπξγφο εμήγεζε φηη ηα πξνγξάκκαηα Takaful θαη Karama ηνπ ππνπξγείνπ, ηα 

νπνία ζεζπίζηεθαλ ην 2015 γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ νηθνγελεηψλ 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνρή ππφ φξνπο ρξεκαηηθψλ επηδνηήζεσλ, έρνπλ ήδε 

θηάζεη ζε 5.630 ρσξηά θαη νηθηζκνχο θαη ζηηο 27 δηνηθεηηθέο επαξρίεο ηεο ρψξαο. Οη 

παξνρέο απφ ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα ζε 2 εθαηνκκχξηα 

νηθνγέλεηεο. Δπί πιένλ, ην ππνπξγείν, ζε ζπλεξγαζία κε αξθεηέο ΜΚΟ, εθαξκφδεη επί 

ηνπ παξφληνο έλα πξφγξακκα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή 300.000 νηθηζηηθψλ 

κνλάδσλ γηα θησρέο νηθνγέλεηεο. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο θξαηηθήο ζηαηηζηηθήο αξρήο CAPMAS, ην 

πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο ζηελ Αίγππην απμήζεθε ζην 27,8% ην 2015, έλαληη 25,2% ην 

2010. Σν πξφγξακκα νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ 

πηνζέηεζε ε Αίγππηνο απφ ην 2016 έρνπλ αζθήζεη πίεζε ζε πνιινχο Αηγχπηηνπο πνπ 

δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. 

Όζνη βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θεξδίδνπλ EGP 482 (27 δνιάξηα) ή 

ιηγφηεξν αλά κήλα, ελψ ε θάησ απφ ηελ αθξαία γξακκή θηψρεηαο θεξδίδεη EGP 322 

(18) ή ιηγφηεξν, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία. 

 

Οη επελδύζεηο ζην ηλά βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ θόξνπκ 

ζπλεξγαζίαο Αηγύπηνπ-Κνπβέηη 

Ο επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Κνπβέηη ζην ζπκβνχιην ζπλεξγαζίαο 

Αηγχπηνπ-Κνπβέηη, Mohamed Al-Sagger, δήισζε φηη ε επέλδπζε ζην ηλά ζα 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ πξψηνπ θφξνπκ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ην 

νπνίν αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7 Ννεκβξίνπ ζην Κνπβέηη. 

ε δειψζεηο ηνπ ζην θξαηηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ MENA ην άββαην27/10, ν θ. 

Al-Sagger δήισζε φηη νη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο απφ ηνλ Κφιπν ηείλνπλ λα 
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επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε πνπ 

παξαηεξήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηελ άπνςε απηή, θάιεζε ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε λα ξίμεη πεξηζζφηεξν θσο ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζην ηλά, 

πξνβάιινληαο εηδηθφηεξα φηη νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο βειηηψλνληαη εθεί. 

Σν θφξνπκ ζπλεξγαζίαο Αηγχπηνπ-Κνπβέηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ηνπ Κνπβέηη έηρ Υακπέξ Αι Μνπκπάξαθ Αι Υακάλη Αι ακπάρ, ν 

νπνίνο ζα παξαζηεί επίζεο ζηελ εθδήισζε. 

Αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Αηγύπηνπ ζε ΑΞΔ παγθνζκίσο 

Σν κεξίδην ηεο Αηγχπηνπ ζηηο παγθφζκηεο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απμήζεθε θαηά 

0,002%, ζε ζχγθξηζε κε ην 2017, παξά ηελ πηψζε ζε δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε 

αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ θαη Διεπζέξσλ Εσλψλ 

(GAFI). Ζ GAFI πξφζζεζε φηη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 47%, γηα λα 

θηάζνπλ ηα EGP 31δηζ , ζε ζχγθξηζε κε EGP 213δηζ θαηά ην 2017. 

Ζ GFEC ηεο Αηγύπηνπ ππνγξάθεη πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κίλα 

Ζ Γεληθή Οκνζπνλδία Αηγππηηαθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ (GFEC) ππέγξαςε ηε 

Γεπηέξα πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ νκφινγφ ηεο ηεο Κίλαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ. 

ε δήισζή ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο Αηγππηηαθήο Κξαηηθήο Αξρήο Δκπνξηθήο 

Αληηπξνζσπείαο Ahmed Antar δήισζε φηη πάλσ απφ 1.070 θηλεδηθέο εηαηξείεο 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ Αίγππην κε ζπλνιηθή επέλδπζε 554 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ. Ο θ. Αληάξ πξφζζεζε φηη ε Κίλα θαηέρεη ηελ 21ε ζέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ ζηελ Αίγππην. 

Σν πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο κέζσ 11 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο εθνδηαζηηθήο, ηεο 

ππνδνκήο θαη ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ. 

Ζ ζπκθσλία ζα πινπνηεζεί ππφ ηελ επίβιεςε κηαο ηεηξακεινχο επηηξνπήο, ζηελ 

νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ αηγππηηαθψλ ππνπξγείσλ εκπνξίνπ  θαη 

βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ θαη επελδχζεσλ, θαζψο θαη ε εζληθή επηηξνπή αλάπηπμεο θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Κίλαο θαη ην θηλεδηθφ ππνπξγείν εκπνξίνπ. 

Σνλ επηέκβξην, ε Αίγππηνο ππέγξαςε ζεηξά ζπκβάζεσλ κε θηλεδηθέο εηαηξείεο γηα 

ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηε ρψξα κε κηα επέλδπζε αμίαο 18,3 δηζ. 

Γνιαξίσλ. 

Ζ Αίγππηνο θαη  ε ΔΣΔπ ππνγξάθνπλ ζπκθσλία ύςνπο 214 εθαη. Δπξώ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πγηεηλήο ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ππέγξαςε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα 

ζπκθσλία χςνπο 214 εθαη. επξψ κε ηελ Αίγππην κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 
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ππεξεζηψλ πγηεηλήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ. 

Ζ λέα ρξεκαηνδφηεζε ζα ζηξαθεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ εμ 69ρικ. θχξηνπ 

απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ Kitchener Drain πνπ δηαζρίδεη ηηο επαξρίεο Kafr El-Sheikh 

Gharbia θαη Dakahlia ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ θαη είλαη γλσζηφ φηη είλαη 

έλα απφ ηα πην ζνβαξά κνιπζκέλα απνρεηεπηηθά δίθηπα  ζηε ρψξα. 

Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ Τπνπξγνχ Δπελδχζεσλ 

ηεο Αηγχπηνπ Sahar Nasr ζην Λνπμεκβνχξγν. «Σν έξγν απηφ ζα έρεη κεγάιν 

αληίθηππν, θαζψο ζα θαηαζηήζεη πην δηαζέζηκεο ηηο ππεξεζίεο πγηεηλήο θαη ζα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

Αηγππηίσλ ζε πνιιέο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο", δήισζε ν Werner Hoyer, Πξφεδξνο 

ηεο ΔΣΔπ θαηά ηελ ηειεηή ππνγξαθήο. Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ Πξσηνβνπιία 

Οηθνλνκηθήο Δπειημίαο (ERI) ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία επηδηψθεη λα «βειηηψζεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη λα νηθνδνκήζεη ηζρπξφηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ππνδνκή», πξφζζεζε. 

Ζ ηξάπεδα δήισζε φηη πξφθεηηαη γηα ην πξψην νινθιεξσκέλν έξγν απνξξχπαλζεο 

ζηελ Αίγππην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε ιχκαηα θαη απνρέηεπζε, ζηεξεά 

απφβιεηα θαη απνρέηεπζε. Πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα άηνκα αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 

απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο απνρέηεπζεο θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ σο απνηέιεζκα 

ησλ πξνβιεπφκελσλ επελδχζεσλ, αλαθέξεη ε δήισζε. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη  κεγάιε επηρνξήγεζε χςνπο πεξίπνπ 46 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ κέζσ ηεο επελδπηηθήο δηεπθφιπλζεο γεηηνλίαο (NIF) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ θαη ηερληθήο βνήζεηαο ζην έξγν, ελψ ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) ζπκβάιιεη ζε 148,3 εθαηνκκχξηα επξψ, 

δήισζε ζε δήισζε. 

Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη επέθηαζε πεξίπνπ 30 κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο 

ιπκάησλ, πξφζζεζε ην ππνπξγείν. 

Ζ ζπκθσλία ηεο Σεηάξηεο θέξλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΣΔπ θέηνο ζηελ Αίγππην 

ζηα πεξίπνπ 740 εθαηνκκχξηα επξψ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ πδάησλ θαη ησλ 

ιπκάησλ, θαζψο θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ κεγέζνπο (ΜΜΔ) θαη ησλ 

κεζαίσλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα. 

Ζ Αίγππηνο θηάλεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Π.Σ. γηα ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο $3 δηζ. 

Ζ Αίγππηνο πξνρψξεζε ζε  λέα ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, δήισζε ην ππνπξγείν 

επελδχζεσλ πξφζθαηα. Ζ ρψξα είρε εμαζθαιίζεη δάλεην παξφκνηαο θχζεο ην 2016 

απφ ην ΓΝΣ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην δάλεην ζα εμαζθαιηζηεί 

θαηά ηνπο πξνζερείο κήλεο. 
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ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ζ αλάπηπμε ηνπ κε ηξαπεδηθνύ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα ζηελ Αίγππην 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία: Τπνπξγόο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ο Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Αηγχπηνπ, θ. Hesham Tawfeek,  ζην 

πιαίζην ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ Φφξνπκ Αζθαιίζεσλ θαη Δπελδχζεσλ πνπ 

εγθαηληάζηεθε ηε Γεπηέξα 29/10 ζην Sharm El-Sheikh  ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Mostafa Madbouly, δήισζε  φηη ε παξνπζία ελφο ζχγρξνλνπ κε 

ηξαπεδηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

ηελ νκηιία ηνπ θ. Tawfeek  ζην θφξνπκ, πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ Αηγππηηαθή 

Αζθαιηζηηθή Οκνζπνλδία, απφ ηηο 29 έσο ηηο 31 Οθησβξίνπ κε ηε ζπκκεηνρή 

πεξηζζφηεξσλ απφ 25 ρσξψλ, ηνλίζηεθαλ νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ κε ηξαπεδηθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη ηδίσο ηεο αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην ξπζκφ ηεο παγθφζκηαο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο γηα θαηλνηφκεο νηθνλνκηθέο ιχζεηο. 

Ο Tawfeek δήισζε φηη ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο ζπκβάιιεη κφλν κε 1% ηνπ 

ΑΔΠ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ, φπνπ δελ 

είλαη κηθξφηεξν απφ 3 έσο 4% ηνπ ΑΔΠ. Ο Τπνπξγφο επηβεβαίσζε φηη ν 

αζθαιηζηηθφο ηνκέαο ζηελ Αίγππην αλαπηχζζεηαη επί ηνπ παξφληνο κέζσ θηλήηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο λέαο λνκνζεζίαο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην θξάηνο. 

Σν θφξνπκ εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα, ψζηε λα απμεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ μεπεξλψληαο ην 1% ηα 

επφκελα ηέζζεξα ρξφληα. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

Ζ Γηώξπγα ηνπ νπέδ ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηελ KT ηεο Νόηηαο Κνξέαο θαη 

ηελ Διβεηηθή GGTT, γηα λα επηηαρύλεη ηελ ππεξεζία δηαδηθηύνπ 

Ζ Αξρή ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) ππέγξαςε κλεκφλην θαηαλφεζεο κε ηελ KT 

Corporation, ηνλ κεγαιχηεξν πξνκεζεπηή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Νφηηαο 

Κνξέαο θαη ηελ Giga Global for Telecom and Technology (GGTT), γηα λα 

εγθαηαζηήζεη έλα λέν ζχζηεκα ηερλνινγίαο πνπ ζα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

Internet ζηελ πεξηνρή  ζε 1 GBps. Οη δχν πιεπξέο δελ παξείραλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ηελ αμία νχηε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο. 
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Ο πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο KT Hwang Chang-Gyu θαη ν λαχαξρνο 

Mohab Mameesh, πξφεδξνο ηεο SCA, παξέζηεζαλ ζηελ ηειεηή ππνγξαθήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα. 

Ζ Chang-Gyu δήισζε φηη ε εηαηξηθή ζρέζε φρη κφλν ζα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηεο Αίγππην (ΣΠΔ) αιιά θαη ζα βνεζήζεη ηελ KT λα 

επεθηείλεη ηελ παγθφζκηα παξνπζία ηεο. Πξφζζεζε φηη ην κλεκφλην ζπκθσλίαο 

απνηειεί κέξνο ελφο κεγάινπ έξγνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ππνδνκήο ΣΠΔ ηεο 

δηψξπγαο ηνπ νπέδ. 

Ο πξφεδξνο ηεο GGTT Mohamed Roshdy δήισζε φηη ην έξγν απηφ ζα ζπκβάιεη ζηε 

κεηαθνξά ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ Αίγππην θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ). Δπηζεκαίλεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο δνθηκέο 

πεδίνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ ηαρχηεξε ππεξεζία ηαρχηεηαο ζην Γηαδίθηπν. Ο 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο GGTT Osama Yassin δήισζε φηη απηή ε ζπλεξγαζία ζα 

βνεζήζεη ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζε φινπο ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο. 

Ο Πξέζβεο ηεο Νφηηαο Κνξέαο ζηελ Αίγππην Yoon Yeocheol δήισζε φηη ε λέα 

εηαηξηθή ζρέζε ζα πξνζθέξεη ζηελ αηγππηηαθή αγνξά θαηλνηφκεο ιχζεηο ΣΠΔ 

ζρνιηάδνληαο φηη ε Αίγππηνο είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ θαη έρεη κεγάιν αξηζκφ 

ρξεζηψλ, θπξίσο λέσλ. Απηή είλαη ε πξψηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ απφ 

ηφηε πνπ ν Πξφεδξνο Abdel Fattah Al-Sisi επηζθέθζεθε ηε Νφηηα Κνξέα ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2016 γηα λα πξνσζήζεη ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ηνπο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζ Αίγππηνο ζθνπεύεη λα παξάγεη 5.651 MW αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο έσο ην 2022 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη αλαπηχμεη έλα ζρέδην παξαγσγήο 5.651 MW απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο κέρξη ην 2022, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, βάζεη 

δηαθνξεηηθψλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, δήισζε ην ππνπξγείν ειεθηξηζκνχ. 

Ο επηθεθαιήο ηεο Αξρήο Νέσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA), 

Mohamed Al-Khayat, δήισζε ζηελ Daily News Egypt φηη ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ ππφ πινπνίεζε αλήιζε ζε 2.411 MW. Δλ ησ κεηαμχ, νη 

ζπλεηζθνξέο ησλ αξαβηθψλ θαη δηεζλψλ εηαηξεηψλ ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο αλήιζαλ ζην 93,9%. 

Ζ θπβέξλεζε κειεηά ζήκεξα ηε δξνκνιφγεζε πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 1.470 MW, κε ηε ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα αλέξρεηαη ζην 

71,4%. Ο Al-Khayat πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε νινθιήξσζε ηηο απαηηνχκελεο 

κειέηεο κηαο άιιεο νκάδαο έξγσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζπλνιηθήο ηζρχνο 1.770 

MW, κε πεξίπνπ 88.7% ησλ έξγσλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν 

δπλακηθφ ησλ έξγσλ ειηαθήο ελέξγεηαο ππφ πινπνίεζε ζην Benban αλέξρεηαη ζηα 
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1.415 MW, ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξάγεη θσηνβνιηατθά θχηηαξα γηα ην έξγν κε 

δπλακηθφηεηα 600 MW, αλέθεξε ν Al-Khayat. 

Τπάξρνπλ επίζεο πξνγξακκαηηζκέλα ειηαθά έξγα, φπσο εξγνζηάζην γηα ηελ 

παξαγσγή ειηαθψλ θπςειψλ ζην δπηηθφ Νείιν κε δπλακηθφηεηα 600 MW, 

εξγνζηάζην ζηε Hurghada ηζρχνο 20 MW θαη άιιν εξγνζηάζην ειηαθψλ θπηηάξσλ 

ζην Kom Ombo ηζρχνο 50 MW. Άιια ζρέδηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

πεξηιακβάλνπλ ηε κνλάδα παξαγσγήο ειηαθψλ θπςειψλ ζηε Zafarana ηζρχνο 50 

MW. Ζ θπβέξλεζε κειεηά επίζεο ηελ παξαγσγή ζπκπαγψλ ειηαθψλ πάλει ηζρχνο 

100 MW καδί κε δχν άιια εξγνζηάζηα ειηαθψλ θπςειψλ ζην Kom Ombo θαη ην 

δπηηθφ Νείιν, κε δπλακηθφηεηα 200 εθαη. MW. 

Γηα ηα έξγα εθηέιεζεο αλεκνγελλεηξηψλ, ν θ. Al-Khayat αλέθεξε φηη πεξηιακβάλνπλ 

έλα εξγνζηάζην ζηελ Jabal Al-Zayt δπλακηθφηεηαο 120 MW θαη έλα άιιν εξγνζηάζην 

ζηνλ Κφιπν ηεο νπέδ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαζθεπήο, ηδηνθηεζίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο (BOO). Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ ππφ κειέηε έξγσλ αηνιηθήο 

ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζε 700 MW, απφ ηα νπνία 250 MW απφ ην εξγνζηάζην ηνπ 

θφιπνπ Suez 1, 200 MW απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θφιπνπ Suez 2 θαη 250 MW απφ ην 

εξγνζηάζην ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ. 

Ο αλσηέξσ εμήγεζε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο δηαζέηεη πέληε ζπζηήκαηα ζπκβάζεσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο κεραληθνχ, πξνκεζεηψλ, θαηαζθεπψλ (EPC), 

πξνγξάκκαηα BOO, δεκνπξαζίεο, θαζαξή κέηξεζε θαη ην ζχζηεκα αλεμάξηεησλ 

παξαγσγψλ ελέξγεηαο (IPP). 

Ζ Αίγππηνο ζα πξνζθέξεη λέν κνληέιν παξαγσγήο ζε μέλεο εηαηξείεο πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

Ζ Αίγππηνο εξγάδεηαη γηα έλα λέν κνληέιν θνηλήο παξαγσγήο κε μέλεο εηαηξείεο 

ελέξγεηαο γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εμεξεχλεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε βαζηά 

λεξά, δήισζε ηελ Πέκπηε ν Τπνπξγφο πεηξειαίνπ Tarek El Molla. 

"θεθηφκαζηε λα έρνπκε έλαλ απινχζηεξν ηξφπν γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κε ηνπο 

εηαίξνπο καο", δήισζε ν Molla θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο επηρεηξήζεσλ ζηηο 

ΖΠΑ ζην Κάηξν. "Μέρξη ζηηγκήο, ε αληαπφθξηζε πνπ ιάβακε απφ δηάθνξνπο 

εηαίξνπο είλαη πνιχ ζεηηθή. Δκθαλίζηεθαλ ελζνπζηψδεηο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

γχξν πξνζθνξψλ ζε απηή ηε βάζε", αλέθεξε. 

χκθσλα κε ην λέν κνληέιν, ζηηο εηαηξείεο ζα πξνζθεξζεί κεξίδην ηεο παξαγσγήο ζε 

αληάιιαγκα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο παξαγσγήο. "Θα 

είλαη φια εληαία θαη ζα ππάξμεη έλαο αξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάθηεζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ην κεξίδην θέξδνπο ηνπ εηαίξνπ. Έηζη δελ πεγαίλνπκε πξνο απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε ειέγρνπο αλάθηεζεο θφζηνπο, νη νπνίνη κεξηθέο θνξέο απαηηνχλ 

πξνζπάζεηα, δεκηνπξγνχλ αληεγθιήζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, θάηη πνπ 

γηα ζρέδηα ζε λέεο πεξηνρέο, δελ ζα ήηαλ θαζφινπ ελζαξξπληηθφ ". 
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Ο θ. Molla δήισζε φηη νη κεγαιχηεξεο πεηξειατθέο εηαηξείεο ζέιεζαλ ην λέν κνληέιν 

εηδηθά γηα ηηο επηζθαιείο πεξηνρέο βαζέσλ πδάησλ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ζηε 

Μεζφγεην θνληά ζηα ζχλνξα ηεο Ληβχεο, ελ φςεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα ζπλερηζηεί 

ζηνπο επφκελνπο δχν γχξνπο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ Enara Capital δηαπξαγκαηεύεηαη κε ηελ θπβέξλεζε ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ 

ειηαθήο ελέξγεηαο ηζρύνο 200MW 

Ο Sherif El-Gabaly, πξφεδξνο ηεο Enara Capital, δήισζε φηη δηαπξαγκαηεχεηαη κε 

ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πινπνίεζε ειηαθψλ ζηαζκψλ ηζρχνο 200MW κε επελδχζεηο 

αμίαο 200 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Απηφ εθ παξαιιήινπ κε ηα έξγα πνπ πινπνηεί ε 

εηαηξεία ζην Benban, Aswan, ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα πξνηηκνινγεκέλεο 

ηξνθνδνζίαο (feed-in-tarriff)  Δμήγεζε φηη ηα έξγα ζα εγθαηαζηαζνχλ επί ηε βάζεη 

δηαθνξεηηθψλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ε ΟΠΠ (ΗΡΡ) θαη ε θαζαξή κέηξεζε. 

Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε εξγνζηαζίσλ 130MW γηα κνλάδεο IPP θαη 

70MW γηα θαζαξή κέηξεζε. Οη ηξεηο ειηαθέο κνλάδεο ηζρχνο 150MW ζηε δεχηεξε 

θάζε ησλ έξγσλ ηηκνινγίσλ ηξνθνδνζίαο ζα νινθιεξσζνχλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

επφκελνπ έηνπο. 

Ζ Enara Capital Group έρεη ζέζεη έλα θηιφδνμν καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα 

επελδχζεηο εληφο θαη εθηφο Αηγχπηνπ θαη έρεη ζεηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ξφιν ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αίγππην. Ζ 

ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα λέα έξγα θαη ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζεσξείηαη φηη ζπλέβαιε ζηελ πξνζέιθπζε αξαβηθψλ 

θαη δηεζλψλ εηαηξεηψλ γηα επελδχζεηο ζηελ Αίγππην.  

Ζ Eni δηαζέηεη θνλδύιηα ύςνπο 5 δηζ. Γνι. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο αεξίσλ ηνπ Zohr 

Ζ ηηαιηθή Eni έρεη εθηηκήζεη φηη ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

επεμεξγαζίαο αεξίσλ ηνπ θνηηάζκαηνο Zohr είλαη 5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε 

εκεξήζηα πνζφηεηα θαπζίκσλ 3,2 δηο θπβηθά πφδηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ε 

παξαγσγή ηνπ έξγνπ πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη 2,9 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα. 

Πεγή ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα δήισζε ζηελ Daily News Egypt φηη ε πινπνίεζε φισλ 

ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αεξίνπ ηνπ Zohr ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο. Δμήγεζε φηη κέρξη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί πέληε 

κνλάδεο ζην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ηνπ Zohr, κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 2 δηζ. 

θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. Ζ πεγή πξφζζεζε φηη ε πινπνίεζε ηεο 

έθηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θπζηθνχ αεξίνπ ζην Zohr ζα νινθιεξσζεί ηνλ 

Γεθέκβξην, απμάλνληαο ηελ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο 

ζε 2,4 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. Δπηπιένλ, 

αλαθέξζεθε φηη ε εηαηξεία ζπλέδεζε ηελ παξαγσγή νθηψ πεγαδηψλ ζην πεδίν Zohr 

ζηα βαζηά λεξά ηεο Μεζνγείνπ, πνπ εθηηκάηαη φηη παξάγνπλ 2 δηζεθαηνκκχξηα 

θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έλαηνπ θξεαηίνπ ζα 

νινθιεξσζεί ηνλ επφκελν κήλα. 
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Δπηζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ Zohr ζα γίλεη ηνλ Ηνχιην, 

απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε 2,95 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ 

αεξίνπ εκεξεζίσο, αληί γηα ηα 2,7 δηζεθαηνκκχξηα πφδηα πνπ ππνινγίδνληαλ ζην 

ζρέδην αλάπηπμεο. 

Ζ Eni ζηνρεχεη ζε επέλδπζε πεξίπνπ 4 δηζ. Γνιαξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ηνπ πεδίνπ Zohr ζηα βαζηά λεξά ηεο Μεζνγείνπ ην επφκελν έηνο,  θζάλνληαο 

ηηο ζπλνιηθέο ηεο επελδχζεηο ζηα 16 δηζ. Γνιάξηα. 

Ζ παξαγσγή ζπλδέεηαη κε ην λέν εξγνζηάζην γεο ζηελ πεξηνρή Al-Gamil, ηνπ Port 

Said, πξνθεηκέλνπ λα κεηαπνηεζεί θαη λα αληιεζεί ζην εζληθφ δίθηπν κεηαθνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ, αθφηνπ δηεμήρζεζαλ νη δνθηκέο ηερληθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο θαη ζπλδέζεθαλ νη γξακκέο κεηαθνξάο αεξίνπ απφ ηα θξέαηα κε ηε 

κνλάδα επεμεξγαζίαο. 

NREA: Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζην Κόιπν ηνπ νπέδ ε 9ε Γεθεκβξίνπ 

Ζ Αξρή Νέσλ θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREA) θαζφξηζε ηελ πξνζεζκία 

γηα ηελ παξαιαβή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηηο ηξεηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ πξνζθνξά αηνιηθψλ πάξθσλ ηνπ Κφιπνπ ηνπ νπέδ ησλ 250 MW. Πεγέο απφ ην 

NREA δήισζαλ ζηελ Daily News φηη έρνπλ απνζηαιεί επίζεκεο επηζηνιέο ζηηο 

εηαηξείεο Sinfon Power, Vestas Energy θαη Siemens Gamesa Renewable Energy, 

θαιψληαο ηηο λα παξνπζηάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο πξηλ απφ ηηο 9 

Γεθεκβξίνπ. Οη πεγέο αλέθεξαλ φηη ε NREA επέηξεςε ζηηο εηαηξείεο λα επηζθεθζνχλ 

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ θαη αλαθνίλσζε φηη ηα εξσηήκαηά  ηνπο 

ζρεηηθά κε ην έξγν κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέρξη ηηο 8 Ννεκβξίνπ. πλνιηθά επηά 

δηεζλείο εηαηξείεο ππέβαιαλ πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν NREA 

επέιεμε κφλν ηξεηο απφ απηέο γηα λα εμεηάζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

θεξεγγπφηεηά ηνπο. 

Ζ γεξκαληθή Lahmeyer International ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ ε 

γεξκαληθή θξαηηθή ηξάπεδα KfW Bank ζα νξγαλψζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ 

χςνπο € 260εθ. 

ε αλάινγν πιαίζην, ε NREA ζθνπεχεη λα ιάβεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απφ ηηο 

πέληε εηαηξείεο πνπ εμνπζηνδνηήζεθαλ γηα ην έξγν παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο 

ηζρχνο 50 MW ζηε Zafarana κέρξη ηνλ Γεθέκβξην. 

Ζ εηαηξεία DNV GL – κε δηεζλή δηαπίζηεπζε - ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη 

πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κε €50 εθαη. απφ ηελ KfW Bank. 

Σν Τπνπξγείν Ζιεθηξηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή 20% ελέξγεηαο απφ λένπο θαη 

αλαλεψζηκνπο πφξνπο έσο ην 2020 θαη λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα 

επελδχζεη ζε έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 



17 
 

 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Γηαηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο ηζνηηκίαο ηεο Λίξαο Αηγύπηνπ ζε 16 EGP/$ ηνλ 

Ννέκβξην 

Ζ Αίγππηνο ζα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηεισλεηαθή ηεο 

ηζνηηκία EGP 16 αλά 1 δνιάξην ηνλ Ννέκβξην, δήισζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

Μνράκελη Μάηη ηελ Σξίηε. ε δειηίν Σχπνπ ηνπ ππνπξγείνπ, ν Maait είπε φηη ε 

ζεκεξηλή ηζνηηκία αληηπξνζσπεχεη ην 90% ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά. Ζ ρψξα έρεη δηαηεξήζεη ηελ ηεισλεηαθή ηεο ηζνηηκία κε ην δνιάξην 

ζηα EGP 16 απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017.  

Γεκνπξάηεζε νκνιόγσλ αμίαο EGP 18,5 δηζ. από ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο 

Αηγύπηνπ 

Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκνπξάηεζε ηελ Κπξηαθή 28/10 θξαηηθά νκφινγα 91 

εκεξψλ θαη 273 εκεξψλ ζπλνιηθήο αμίαο 18,5 δηζ. EGP. 

ε δσληαλή ζχλδεζε, ην ππνπξγείν δήισζε φηη ε αμία ησλ νκνιφγσλ (T-Bonds) 91 

εκεξψλ πνπ έρεη πσιήζεη έθζαζε ηα 9.750 δηζ. EGP κε κέζε απφδνζε 19.709%, 

πξνζζέηνληαο απνδεθηέο πξνζθνξέο ζε πνζνζηά κεηαμχ 19.724% θαη 19.001%. 

Όζνλ αθνξά ηα νκφινγα Σ 273 εκεξψλ, αμίαο 8,750 δηζ. EGP, ηα έζνδα ήηαλ 

19,812%, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν. Ζ απφδνζε θπκάλζεθε απφ 19,84% έσο 

19,499%, αληίζηνηρα 

Οη δεκνπξαζίεο νκνιφγσλ (Σ-Bonds) δηελεξγνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Αηγχπηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Ζ Αηγππηηαθή αγνξά απηνθηλήησλ ζα δηαηεξήζεη ξπζκό αλάπηπμεο γύξσ ζην 

40% 

Ζ αηγππηηαθή αγνξά απηνθηλήησλ ζα δηαηεξήζεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ 

επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2018, δήισζε ν πξψελ επηθεθαιήο ηεο 

έλσζεο θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ Hassan Mostafa. Οη πσιήζεηο ηεο αηγππηηαθήο 

αγνξάο απηνθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 40% ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην κηζφ ηνπ 2017. 

Ο θ. Mostafa πξφζζεζε φηη ε αγνξά ηεο Αηγχπηνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα απνξξνθά κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο, επεηδή κεγάιν πνζνζηφ Αηγππηίσλ 

δελ έρεη αθφκε αγνξάζεη απηνθίλεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πλδέζκνπ Καηαζθεπαζηψλ 

Απηνθηλήησλ, Khalid Saad, δήισζε φηη ε εκθάληζε ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ 

ζηελ πξφζθαηε έθζεζε απηνθηλήηνπ Formula Automech Motorshow δελ απνηειεί 

έλδεημε εηζβνιήο απηψλ ησλ απηνθηλήησλ ζηηο αγνξέο. Δπεζήκαλε επίζεο  φηη ε 
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πξνζθνξά ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ απφ εηαηξείεο δελ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ηα θαηαζηήζεη ζχληνκα δηαζέζηκα γηα ηνπο  αηγππηηαθνχο δξφκνπο. 

Ο θ. Saad πξφζζεζε φηη ε ππνδνκή γηα ππνζηήξημε  ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ δελ έρεη 

αθφκε δεκνζηνπνηεζεί  θαη ε αλάπηπμή ηεο δελ έρεη μεπεξάζεη ηα 65 πξαηήξηα, θάηη 

πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

Αλαβίσζε ησλ εμαγσγώλ αηγππηηαθνύ βάκβαθνο 

Ζ Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηνπ βακβαθηνχ ηεο απφ 55 

εθαηνκκχξηα θηιά ηελ πεξίνδν 2017/2018 ζηα 65 εθαηνκκχξηα θηιά, αμίαο πεξίπνπ 

$150 εθαη., ηελ πεξίνδν 2018/2019. Ζ ζνδεηά ηνπ καθξφηλνπ βακβαθηνχ ζπλέρηδε 

απμαλφκελε απφ ηελ πεξίνδν 2015/2016, φπνπ αλεξρφηαλ ζηα 30 εθαη. θηιά. 

ε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πξαθηνξείν Xinhua, ν Nabil Al-Santaricy, πξφεδξνο ηεο 

θιαδηθήο έλσζεο  Cotton Association of Egypt, δήισζε φηη ε επηδησθφκελε αχμεζε 

ζηηο εμαγσγέο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζε πάλσ απφ 

138.000 εθηάξηα απηή ηε ζεδφλ απφ πεξίπνπ 90.000 ηελ πεξαζκέλε ζεδφλ. 

Ζ Ηλδία απνηειεί  ηε κεγαιχηεξε αγνξά αηγππηηαθνχ βακβαθηνχ εηζάγνληαο πεξίπνπ 

ην 50% ηεο παξαγσγήο ηεο Αηγχπηνπ.  Άιινη εηζαγσγείο πεξηιακβάλνπλ ηελ Κίλα, 

ηελ Σνπξθία, ην Παθηζηάλ θαη ηε Βξαδηιία. Σν καθξφτλν βακβάθη ηεο Αηγχπηνπ 

ζεσξείηαη ην θαιχηεξν παγθνζκίσο ιφγσ ησλ επλντθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ. 

Οη Αηγύπηηνη αλαδεηνύλ παηάηεο θαζώο νη ηηκέο αλεβαίλνπλ 

Πξφζθαηα,  παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ βαζηθψλ ηξνθίκσλ, θαζψο ν 

πιεζσξηζκφο ζθαξθάισζε ζην 15,4% ην επηέκβξην, ελψ ην θφζηνο ησλ ιαραληθψλ 

απμήζεθε θαηά κεληαίν πνζνζηφ 17,2%, ζχκθσλα κε ηελ θξαηηθή ζηαηηζηηθή αξρή 

CAPMAS. 

Απφ ην άββαην 27/10, νη Αηγχπηηνη άξρηζαλ λα πεξηκέλνπλ ζε καθξηέο γξακκέο έμσ 

απφ ηα απηνζρέδηα ζνππεξκάξθεη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα λα πξνκεζεπηνχλ 

παηάηεο πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο ηνπο. Γχν εβδνκάδεο κεηά ηελ 

εκθάληζε ηεο έιιεηςεο παηάηαο, ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ αλαθνίλσζε φηη δηαζέηεη 

παηάηεο γηα ηνπο πνιίηεο ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ζε αξθεηέο επαξρίεο, ζε 

ρνλδξηθέο ηηκέο, γηα λα αλαθνπθίζεη ην νηθνλνκηθφ ηνπο βάξνο. Σν ππνπξγείν 

δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ ηηκή ησλ EGP 6 αλά θηιφ, θαζψο ε έιιεηςε ψζεζε ηελ ηηκή 

ηνπο θαηά πνιχ πςειφηεξα, ζηηο EGP 15 (πεξίπνπ 0,84 δνιάξηα) αλά θηιφ. 

Ζ Αίγππηνο παξάγεη εηεζίσο πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο παηάηαο ζε ηξεηο επνρέο 

ζπγθνκηδήο κε ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε λα εγγίδεη ηα 4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Ezz El-Din Abou Steit δήισζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα 

φηη ε Αίγππηνο εμήγαγε 759.117 ηφλνπο παηάηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 10 κήλεο, κε 
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ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ λα θηάλεη ηνπο 4.408.389 

ηφλνπο, έλαληη 4.071.790 ηφλσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Καηά ην Τπνπξγείν, ε επζχλε γηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ αλήθεη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο 

θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηειεπηαίνη άξρηζαλ λα απνζεκαηνπνηνχλ παηάηεο γηα 

λα δηπιαζηάζνπλ ηα θέξδε ηνπο κε ην ηέινο ηεο επνρήο ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ 

θαινθαηξηνχ. 

Ωζηφζν, ν επηθεθαιήο ηνπ πιιφγνπ Παηαηνθαιιηεξγεηψλ ηεο Αηγχπηνπ, Αρκέλη 

Δι-έξκπηλη, δήισζε ζηνλ Σχπν φηη ε θεηηλή έιιεηςε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ αγξνηψλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα παηάηαο, ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ 

επαλάιεςε ησλ δεκηψλ ηνπ 2017. Ο ελ ιφγσ δήισζε φηη νη αγξφηεο πψιεζαλ ηε 

ζπγθνκηδή ηνπο ην 2017 ζε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε απψιεηεο 

απφ 60 έσο 70% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Ο El-Sherbiny δήισζε επίζεο φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, ζπγθνκίζηεθαλ πεξίπνπ 40 κε 50% 

ιηγφηεξεο παηάηεο ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη, θάηη πνπ απέδσζε ζηελ απφηνκε αχμεζε 

ησλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Δλ ησ κεηαμχ, ν ππνπξγφο Γεσξγίαο Abou Steit δήισζε φηη νη ηδηνθηήηεο απνζεθψλ 

έρνπλ πξνζεζκία κέρξη ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ λα ηξαβήμνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο παηάηαο 

απφ ηα ςπγεία θαη λα ηα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά. Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρεη ήδε 

δηαζέζεη θάπνηεο πνζφηεηεο παηάηαο πξνο πψιεζε ηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο, ελψ 

παξάιιεια, θαη πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηαζέζεη πεξαηηέξσ ζηελ αγνξά, πξνβαίλεη ζε 

θαηαζρέζεηο κεγάισλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί απφ θεξδνζθφπνπο 

ιηαλνπσιεηέο. 

Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε κπνξεί λα επεξεάζεη, βεβαίσο, θαη ηηο εμαγσγέο ηνπ πξντφληνο 

θαζηζηψληαο ηηο αθξηβφηεξεο. Καη απηφ, θπζηθά, ελδηαθέξεη ηε ρψξα καο πνπ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζπνπδαηφηεξνπο εηζαγσγείο παηάηαο απφ ηελ Αίγππην. 

Ζ θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη ηελ νξγή ησλ αγξνηώλ ζηε δηάζθεςε «200 εηώλ 

αηγππηηαθνύ βακβαθηνύ» 

Δθπξφζσπνη αγξνηψλ θαη εκπφξσλ εμέθξαζαλ ηελ νξγή ηνπο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ 

πηνζέηεζε ην θξάηνο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο κε ηίηιν «200 ρξφληα αηγππηηαθνχ βακβαθηνχ» ηε Γεπηέξα. 

Οη αγξφηεο πηζηεχνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ, ηδηαίηεξα, ππέζηε κηα θξίζε 

ηνπνζέηεζεο ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γεγνλφο πνπ 

αλάγθαζε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ επηά ηξάπεδεο 

γηα λα αγνξάζεη ηελ ζνδεηά ησλ θαιιηεξγεηψλ κε επηηφθην 12%. 

Ο θ. Magdi El-Sharaki, επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Αξρήο Αγξνηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, 

δήισζε φηη ε θπβέξλεζε δήηεζε απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο λα απμήζεη ηηο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, αλέθεξε φηη "ην ππνπξγείν 

απάληεζε, αιιά δελ έζεζε ζρέδην κάξθεηηλγθ γηα ηελ θαιιηέξγεηα". πλέρηζε 

ιέγνληαο φηη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή ηεο 
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θαιιηέξγεηαο ζε 2,700 EGP ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ θαη ζε 2,500 EGP 

γηα ηελ Άλσ Αίγππην πξηλ απφ ηελ πεξίνδν θχηεπζεο ήηαλ ζσζηή θαη ελζάξξπλε ηνπο 

αγξφηεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα , σζηφζν ε απφθαζε δελ δηεπθξίληζε 

πνηνο ζα είλαη ν αγνξαζηήο. 

Ο Mamdouh Hamada, πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Κεληξηθψλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, 

δήισζε φηη ε θπβέξλεζε δελ αζρνιήζεθε κε ην απμαλφκελν θφζηνο παξαγσγήο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα νχηε έιαβε ππφςε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ γεσξγηθνχ 

λφκνπ πνπ ελέθξηλε ν Πξφεδξνο ην 2015. "Ζ θπβέξλεζε έθαλε έλα ιάζνο δεηψληαο 

αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ, πξηλ βξεη κηα θαηαλαισηηθή αγνξά, εηδηθά θαζψο 

ηα αηγππηηαθά θισζηήξηα αξλνχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ην αηγππηηαθφ βακβάθη". 

"Σα πεξηζζφηεξα ηνπηθά εξγνζηάζηα ιεηηνπξγνχλ κε βακβάθη κέζν- ή κηθξφηλσλ 

πνηθηιηψλ, ελψ ε παγθφζκηα δήηεζε γηα καθξφηλν πξντφλ είλαη πνιχ αδχλακε", 

δήισζε ν Mohamed El-Morshedi, επηθεθαιήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Κισζηνυθαληνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ ηεο Οκνζπνλδίαο Βηνκεραληψλ. Σφληζε, επίζεο, 

φηη ην εηζαγφκελν βακβάθη θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ην εγρψξην νκφινγν ηνπ, θαζψο 

θπκαίλεηαη απφ EGP 1.700 EGP 1.900 αλά εθαηφ, ελψ νη ηνπηθέο ηηκέο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 2.700 EGP. 

Απφ ηελ άιιε, ε Mona Mehrez, πθππνπξγφο Γεσξγίαο, ππεξαζπίζηεθε ηελ 

θπβεξλεηηθή ζηάζε. Δίπε φηη ην ππνπξγείν επηθεληξψζεθε ζηελ αλάπηπμε ηξηψλ λέσλ 

πνηθηιηψλ βακβαθηνχ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, δηαηεξψληαο ηε γελεηηθή 

θαζαξφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ ηχπσλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θισζηεξίσλ θαη ηειηθά ηελ αλάπηπμε ησλ εθθνθθηζηηθψλ κεραλεκάησλ. "Πεξίπνπ 

55.000 ηφλνη εμήρζεζαλ ηελ πεξαζκέλε ζεδφλ, ππνδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

θαιιηέξγεηαο παγθνζκίσο, αιιά ε ρακειή θαηαλάισζε ηνπηθψλ θισζηεξίσλ ηελ 

πεξαζκέλε ζεδφλ απαηηεί κειέηε θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ", αλέθεξε. 

Ο Hossam Farid, ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα ηηο ΜΜΔ, 

δήισζε φηη ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ηψξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, εηδηθά επεηδή είλαη έληαζεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ν Mohsen Adel, πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ (GAFI) , δήισζε 

φηη ν ηνκέαο ηνπ βακβαθηνχ ρξεηάδεηαη θίλεηξα πνπ παξέρεη ην θξάηνο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Δλ ησ κεηαμχ επεζήκαλε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ επεβιήζεζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

λεκαηνπνίεζεο θαη χθαλζεο ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο ρψξεο, φπσο ε Κίλα, ε 

Σνπξθία θαη ην Μπαγθιαληέο, αλνίγνληαο πξφζθαηα ην δξφκν γηα ηηο αηγππηηαθέο 

εηαηξείεο λα επηηχρνπλ κηα πξαγκαηηθή κεγέζπλζε ηεο Αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο. 

Πεξαίλσλ, αλέθεξε φηη ε θπβέξλεζε ελζαξξχλεη ηα εξγνζηάζηα λα παξάγνπλ γηα 

εμαγσγή, φρη γηα ηελ ηνπηθή αγνξά. 
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ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Ζ Αίγππηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλεη ην επίθεληξν ηεο βηνκεραλίαο, θαη 

εκπνξηθό θέληξν γηα ηα ειεθηξηθά νρήκαηα 

Σν Ίδξπκα Friedrich Ebert νινθιήξσζε ηε δηάζθεςε «Βηψζηκε κεηαθνξά ζηελ 

Αίγππην» κε ηίηιν «Καζαξφηεξε θίλεζε θαη ε εκθάληζε ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ». 

Σν ζπλέδξην, ζην νπνίν παξέζηε ε ππνπξγφο πεξηβάιινληνο θα. Yasmin Fouad 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ην Κέληξν 

Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ Αξαβηθή Πεξηνρή θαη ηελ Δπξψπε 

(CEDARE), ην θνξέα ησλ Ζ.Δ. γηα ην πεξηβάιινλ UNEP θαη ηελ Αηγππηηαθή 

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (EEAA) ζηηο 24 θαη 25 Οθησβξίνπ. ηε δηάζθεςε 

ζπδεηήζεθαλ ηα κέζα ρξήζεο ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, νη 

πνιηηηθέο θαη νη λνκνζεζίεο, θαζψο θαη ε παξνρή ππνδνκψλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε 

ειεθηξηθά νρήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ Αίγππην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο, ε ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, θα Yasmine Fouad, 

αλέθεξε φηη ην ππνπξγείν μεθίλεζε πξηλ απφ επηά ρξφληα ηνλ ζπληνληζκφ κε δηεζλείο 

θαη ηνπηθνχο εηαίξνπο λα ζρεδηάζνπλ βηψζηκεο κεηαθνξέο βαζηζκέλεο ζε 

ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα, δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ ζηε κείσζε ησλ 

επηβιαβψλ εθπνκπψλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Πξφζζεζε φηη ην ζρέδηφ ηεο ππεξβαίλεη ηελ εηζαγσγή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, κέρξη 

ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο. Δπί ηνπ παξφληνο, ην 

ππνπξγείν πεξηβάιινληνο εξγάδεηαη γηα ηελ επέθηαζε βηψζηκσλ κεηαθνξηθψλ έξγσλ 

γηα εμνηθνλφκεζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αηγχπηνπ θαη βειηίσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ππνπξγφο ειπίδεη φηη δηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο ηνπ 2030, ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ ζηελ 

Αίγππην.   

Ο εθπξφζσπνο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, πνπ παξέζηε ζηε δηάζθεςε, 

επηβεβαίσζε φηη θαηαζθεπάδεηαη επί ηνπ παξφληνο ην πξψην ειεθηξηθφ ηξέλν απφ έλα 

ζχλνιν δχν ζπξκψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζε ζπλεξγαζία κε θηλέδνπο 

εηαίξνπο, ην νπνίν ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί εληφο δχν εηψλ. Πξφζζεζε φηη ε λέα 

πξσηεχνπζα ζα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

ππνπξγνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ.  

Ο Hossam Allam, εθπξφζσπνο ηεο CEDARE, δήισζε φηη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εηζαγσγή κέζσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο αξαβηθέο ρψξεο μεθίλεζε πξηλ 

απφ δχν ρξφληα, ηδηαίηεξα ζηελ Αίγππην, επηζεκαίλνληαο φηη ηα απηνθίλεηα 

απνηεινχλ κηθξφ κέξνο απηνχ πνπ κπνξεί λα μεθιεηδψζεη ε Αίγππηνο φζνλ αθνξά 

ηελ ππνθαηάζηαηε αλάπηπμε ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

Δπηπιένλ, δήισζε ηε δέζκεπζε ηεο CEDARE λα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη εξεπλεηηθά θέληξα, λα πξνζδηνξίζεη 

ηνπο ξφινπο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη ηεο δηαλνκήο ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ. Καηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε δηάζθεςε, ν θ Allam είπε επίζεο φηη ε Αίγππηνο 

είλαη θαηάιιειε γηα λα γίλεη ζηαζκφο θαη θέληξν παξαγσγήο ειεθηξηθψλ 

απηνθηλήησλ, εηδηθά ζηελ Εψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (SCZone), ε νπνία κπνξεί 

λα γίλεη ε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή ζηνλ θφζκν γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε Αίγππηνο έρεη ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο, φπσο νη 

COMESA θαη AGADIR. Δπηζήκαλε, επίζεο, φηη ππάξρνπλ ρψξεο πνπ έρνπλ 

εθαξκφζεη παξφκνηεο εκπεηξίεο, φπσο ην Μαξφθν πξηλ απφ πέληε ρξφληα, ην νπνίν 

έρεη πιένλ θαηαζηεί θέληξν παξαγσγήο. 

Ο Alexander Corner, εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο Αεξνπνξίαο θαη Πινήγεζεο ζην 

UNEP, παξνπζίαζε έλα ζρέδην e-Mob γηα ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε ζπλεξγαζία κε ην θνξέα «Παγθφζκηα Γηεπθφιπλζε 

Πεξηβάιινληνο», ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζην ηνπηθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ απηψλ 

γηα ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, κέζσ ηνπ έξγνπ ππνδνκήο θαη ηνπηθήο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη εξγάδεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 30 ρσξψλ παγθνζκίσο. 

Δμήγεζε φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζηελ Αίγππην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλάπηπμεο πνιηηηθψλ γηα ηηο ειεθηξηθέο κεηαθνξέο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

κειεηψλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ηεο εμάξηεζεο απφ ειεθηξηθά ιεσθνξεία θαη θνξηεγά, 

ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηελ έλαξμε 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, ζπλέζηεζε 

ηελ αλάπηπμε κηαο εηδηθήο έθδνζεο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ ειεθηξηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ 

Αίγππην. 

Ο Ahmed El-Dorghami, εκπεηξνγλψκνλαο πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο ζην 

CEDARE, παξνπζίαζε αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δεκηά ζε φιεο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ζηελ Αίγππην ιφγσ ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο κεηαθνξέο, 

ηδηαίηεξα ζηηο ππεξπιήξεηο πφιεηο φπσο ην Κάηξν, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

κεηάβαζεο ζε ειεθηξηθά νρήκαηα γηα ηελ πγεία ζηε ρψξα. 

Δλ ησ κεηαμχ, ζρνιηάζηεθε ην γεγνλφο φηη, ελψ ε θπβέξλεζε απαιιάζζεη απφ 

δαζκνχο ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, θάπνηα ειεθηξηθά νρήκαηα ππφθεηληαη ζε 

δαζκνιφγεζε 40%, γεγνλφο πνπ παξεκπνδίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Τπήξμαλ πξνο ηνχην πξνηξνπέο πξνο ηελ θπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη ην 

δήηεκα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, ηδηαίηεξα ηηο άδεηεο, γη 'απηφ είλαη απαξαίηεην 

θαηά ηνπο εηδηθνχο λα αλαπηπρζεί κηα νινθιεξσκέλε γεληθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο 

ειεθηξηθέο κεηαθνξέο ζηελ Αίγππην. 

Αίγππηνο θαη  Ηηαιία ζα ηδξύζνπλ  νινθιεξσκέλε πόιε γηα ηε βηνκεραλία 

καξκάξνπ ζηε Galala ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο 

Ο πξφεδξνο ηεο Αηγχπηνπ Abdel Fattah El Sisi ζπκθψλεζε ην άββαην κε ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο Pedrini λα δεκηνπξγήζεη κηα 

νινθιεξσκέλε πφιε γηα ηε καξκαξνβηνκεραλία ζηελ πεξηνρή Galala ηεο Δξπζξάο 
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Θάιαζζαο. ηε ζχζθεςε έιαβε κέξνο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ Μεραληθνχ ψκαηνο 

ησλ Δ.Γ. ηεο ρψξαο Kamel El Wazir. 

Ζ πφιε ζρεδηάδεηαη λα ζπγθεληξψζεη επηά εξγνζηάζηα γηα ηελ παξαγσγή καξκάξνπ, 

έλα εξγνζηάζην γηα ηηο απαηηήζεηο παξαγσγήο θαζψο θαη ηλζηηηνχην θαηάξηηζεο ηεο 

καξκαξνβηνκεραλίαο, φπσο δήισζε ν πξνεδξηθφο εθπξφζσπνο Bassam Rady. 

Σν ζπγθξφηεκα ζα μεθηλήζεη ζηα πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ εζληθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη απνζθνπνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ βηνκεραληψλ θαη ζηελ παξνρή 

λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηνπο λένπο. 

Σν έξγν ζηνρεχεη επίζεο λα ζέζεη ηελ Αίγππην ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηεο 

καξκαξνβηνκεραλίαο, λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη λα εμάγεη 

ην πιεφλαζκα γηα λα πξνζθέξεη ζθιεξφ λφκηζκα, εμήγεζε ν εθπξφζσπνο. 

 

 

 

 


